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להשאיר את המסגרת 
’   “   ’   “   
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לא רק יהודים 
לומדים גמרא 
קרוב  חיים  בדרום־קוריאה 
ל־50 מיליון איש,

בבית  גמרא  לומדים  וכולם 
בית  בכל  כמעט  הספר. 
קיים  הדרומית  בקוריאה 
שאומר  מה  מתורגם,  תלמוד 
קיימים  הרחוק  שבמזרח 
תלמוד  לומדי  יותר  הרבה 
הקודש בארץ  מאשר 

גם בירדן הוציא 
השנה לאור ארגון ערבי בשם 
‘המרכז ללומדי המזרח התיכון 
של  כרכים  עשרים  בירדן‘ 
בבלי  תלמוד 
ם ו ג ר ת ב
לערבית

 95 עמלו  המלאכה  על 
מרבת־ לשון  ועורכי  חוקרים 

שבעים  לכך,  בתגובה  עמון. 
חתמו  מסעודיה  דת  אנשי 
לממשל  שקורא  מכתב  על 
לאור ההוצאה  נגד  לפעול 

במעמד סיום המסכת מוזכרים שמותיהם של עשרת בני רב פפא:

חנינא, רמי, נחמן, אחאי, אבא מרי, 
ודרו אדא  סורחב,  רכיש,  רפרם, 

נדרש  לספירה,  העשירית  המאה  בן  גאון,  האי  רב  כבר 
לסיבת הזכרתם במעמד הסיום, והשיב באופן מפתיע שרובם 

אינם בניו של רב פפא
בתורה  מגדלותם  כנראה  נובעת  הזכרתם 
הנלמד שכחת  למניעת  סגולה  ונחשבת 

המסכתות שנחשבות לקשות ביותר ללימוד הן

עירובין, 
יבמות
ונידה 

לקושי  הסיבה  יבמות.  היא  שבהן  הקשה 
במיוחד מופשטים  בעניינים  רב  עיסוק  היא 

השנים בין 
1475־1549

הגמרא  חלוקת  התבצעה 
מדפיס  בידי  דווקא  לדפים 
נוצרי מוונציה, דניאל בומברג
הוא נעזר לשם כך בעובדיו, שרבים מהם 
היו יהודים מומרים. בשנים ר"פ־רפ"ג, 
1520־1523, פרסם את מהדורת הדפוס 
התלמוד.  כל  את  שכללה  הראשונה 
נזקק  אף  הוא  התלמוד  הוצאת  לשם 
לאישור האפיפיור. בומברג הוא גם זה 
שקבע את עיצוב העמוד המקובל כיום 
רש"י  פירוש  במרכז,  התלמוד  )נוסח 
החיצוני( בצד  ותוספות  הפנימי  בצד 

השאלה מדוע מסכתות הגמרא
נפתחות בדף ב'
זכתה לאינסוף תשובות )ביניהן 
הייתה  הכוונה  כי  ההשערה 
שגם  לתורה,  התאמה  ליצור 
בי"ת(.  באות  מתחילה  היא 
יותר:   הרבה  פשוטה  התשובה 
בלומברג  של  בגרסתו  א'  דף 
שבו  ההקדמה  דף  פשוט  היה 
הפרשנים רשימת  מוצגת 

2,711 דפי גמרא

1,864,210
מילים

7,387,321
אותיות =

תודה לפורטל הדף היומי על הסיוע באיתור הנתונים

בכמה מקומות בש"ס נגעה יד 

הצנזורה 
הנוצרית, 
קטעים  להשמטת  וגרמה 
בעייתיים,  בעיניה  שנחשבו 
כדוגמת סיפור הוצאתו להורג 
של ישו )בסקילה ולא בצליבה(

השפיעה  הנוצרית  הצנזורה 
תלמודיים.  מושגים  על  גם 
הביטוי את  המירה  היא 

 ‘גוי‘ או ‘נוכרי‘ 
ב‘עובד כוכבים‘ 

או ‘עכו“ם‘ 
ולפעמים גם 
במילה ‘כותי‘

בחודשים האחרונים השיק
היומי‘  הדף  ‘פורטל 
אפליקציית אייפוןגם 

ללימוד הדף היומי

רבי יוחנן
הוא האמורא המצוטט הכי 
8,582הרבה בשני התלמודים יחד 
אזכורים

הבבלי  רבאהאמורא 
בתלמוד  אותו  עוקף  אמנם 
הבבלי לבדו )5,701 איזכורים(, 
אך בירושלמי הוא מופיע רק 

פעם אחת

מסכת שבת
ביותר  הארוכה  היא 
מבחינת מספר המילים
117,924 מילים

 
שנים, משך 
סבב לימוד 
היומי  הדף 
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הארוכה ביותר
היא  הדפים  מספר  מבחינת 

 175בבא בתרא

מסכת תמיד
היא הקצרה ביותר

8 דפים
5,025 מילים 

בתלמוד הבבלי קיימות
37 מסכתות

שעליהן נכתבה הגמרא, מתוך 
63 המסכתות שבמשנה  כלל 

מייסד הדף היומי היה
הרב מאיר 
א ר י פ ש

רק  לסיים  זכה  שבעצמו 
היומי,  הדף  את  אחת  פעם 
הסבב  במהלך  שנפטר  מפני 
תרצ"ד( בחשוון  )ז'  השני 

שלמה ארצי
גם נקשר לדף היומי  בזכות 
ליקוורניק,  רחל  סבתו 
הרב  של  אחותו  שהיא 
שפירא, מייסד הדף היומי

העמוד הקצר בתלמוד הוא 
עמוד ב' בדף לג
שבמסכת נזיר
שבו  גמרא,  נטול  עמוד 
בלבד פירוש  מופיע  בבא

כמה? 
הש"ס.  את  אתמול  סיימו  העולם  ברחבי  לומדים  אלפי  עשרות 
הושלם  וחצי,  שנים  שבע  לפני  שהחל  היומי,  הדף  לימוד  סבב 
'מקור  מהתחלה,  שמתחילים  לפני  רגע  חגיגיים.  באירועים 
 ראשון' מציג כמה נתונים ומספרים מעניינים על התלמוד הבבלי
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